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نائبــة (نظـرا لغيــاب الرئيــسة، تولــت الــسيدة غاســبارد   
  .رئاسة اجللسة) الرئيسة

  .٠٠/١٥ة افتتحت اجللسة الساع
ر املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب ـي التقاريـــالنظــر فــ
  )تابع(  من االتفاقية١٨ املادة

ة ــة والرابعـة والثالثــة الثانيـة اجملمعـر الدوريـالتقاري  
) تابع( ة املقدمة من مدغشقرـواخلامس

)CEDAW/C/MDG/5؛ CEDAW/C/MDG/Q/5 و  Add.1(  
ذ أعـضاء وفـد مدغـشقر       بناء على دعـوة الرئيـسة، اختـ         - ١

  .أماكنهم على مائدة اللجنة
  ٩ إىل ٧املواد 

ــدرايب    - ٢ ــسيدة رامانانــ ــشقر(الــ ــى ): مدغــ ردت علــ
ــة يف اجللــسة     بــشأن ٨٦٢األســئلة املوجهــة مــن أعــضاء اللجن

ــواد ــساء يف مدغــشقر حيــق هلــن أن   ٩  إىل٧ امل ، فقالــت إن الن
قـدم  يدلني بأصـواهتن وأن يـشاركن يف احليـاة الـسياسية، علـى         

ن رئـيس اجلمهوريـة قـد حـث عالنيـة           إاملساواة مع الرجـال، و    
ومثــة قلــة مــن النــساء هــي الــيت تــساهم يف   . علــى مــشاركتهن

أن نــسبة النــساء يف جمــال    احليــاة الــسياسية، مــع هــذا، كمــا    
  .الرجال اخلدمة املدنية تقل عن نسبة

قالـــت إن النـــساء  ): مدغـــشقر(الـــسيدة رابينـــورو    - ٣
ملدرســة الوطنيــة لــإلدارة، شــأهنن شــأن  يــسمح بــدخوهلن إىل ا

الرجــال، وعــدد النــساء الالئــي جيتــزن امتحــان القبــول يفــوق    
ورغم ذلك، فـإن اخلرجيـات      . عادة عدد الرجال يف واقع األمر     

ــساء ال  ــن الن ــائف      م ــن وظ ــة م ــائف رفيع ــهن يف وظ ــتم تعيين ي
. ة املدنيــة، مثــل وظيفــة رئــيس إقلــيم أو رئــيس مقاطعــة ـاخلدمــ
ألخــــرية، جــــرى تعــــيني مزيــــد مــــن النــــساء الــــسنوات ا ويف

  .األحياء كرئيسات للمناطق أو

قالــت إن التكــافؤ ): مدغــشقر(الــسيدة فيــدا ســرييل   - ٤
يف أعـــداد الرجـــال والنـــساء باخلدمـــة الدبلوماســـية قـــد حتقـــق 

ومـن املـديريات    . بالفعل، بل ومت جتاوزه يف بعض من اجملاالت       
ربعــا منــها خيــضع الــسبع يف وزارة اخلارجيــة، يالحــظ أن مثــة أ

ــة امــرأة  ــت أول امــرأة ســفرية،   ٢٠٠٢ويف عــام . لرئاس ، عين
ــك      ــد ذل ــدات بع ــيني عدي ــاريخ، مت تع ــك الت ــذ ذل ــدد . ومن وع

النساء الالئي ميثلن مدغشقر يف املنظمات الدوليـة يفـوق عـدد            
الرجال، ومن أمثلـة ذلـك األمـني العـام للجنـة احملـيط اهلنـدي،                

ة بالفرنـسية، واحملكمـة اجلنائيـة       واملنظمة الدولية للبلدان الناطقـ    
والدولــة . الدوليــة لروانــدا، وبعثــة االحتــاد اإلفريقــي يف دارفــور
  .الدولية تشجع وتساند ترشيح النساء يف مثل هذه املناصب

ــا    - ٥ ــسيدة راهنتانرين ــت إن حمطــات  ): مدغــشقر(ال قال
ــري        ــيت جيـ ــشارا الـ ــر انتـ ــائل األكثـ ــن الوسـ ــة مـ ــة احملليـ اإلذاعـ

ني ســكان الريــف مــن الوصــول للمعلومــات اســتخدامها لــتمك
يتصل مبواضـيع مـن قبيـل فـريوس نقـص            الالزمة، وخاصة فيما  

) اإليـــدز(متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتـــسب /املناعـــة البـــشرية
ــة  ــصحة اإلجنابي ــى     . وال ــة عل ــو جماني ــزة رادي ــد وزعــت أجه وق

ستراتيجية التكامـل الـيت ترمـي إىل        ااجملتمعات الريفية يف سياق     
  .اجملتمعات ميش هذهاحلد من هت

قالـت إن مثـة     ): مدغـشقر (السيدة سـافارا راليمانانـا        - ٦
نـــساء قلـــيالت هـــن الالئـــي يرشـــحن أنفـــسهن للمناصـــب       

ــة ــا      : االنتخابيـ ــد مت انتخاهبمـ ــط قـ ــان فقـ ــان اثنتـ ــاك امرأتـ فهنـ
امــرأة مــن بــني  ٧٤؛ وهنــاك ٢٢ كرئيــستني ملنطقــتني مــن بــني

وقـد قـدم تـدريب      . ١٥٩عمد الـدوائر البلديـة البـالغ عـددهم          
امـرأة، بالتعـاون مـع       ٣ ٢٥٠ على األعمال القياديـة مـن أجـل       

ــا  ــرويج، مم ــة الن ــشاء   حكوم ــضى إىل إن ــسائية ٢٢أف .  شــبكة ن
امــرأة قــد تلقــت مزيــدا مــن التــدريب يف ميــدان   ٢٠٠وقرابــة 

أن منظمــات اجملتمــع الــدويل تــشارك  التنظــيم الــسياسي، كمــا
  .الربملانيات يز النساءعلى حنو نشط يف الشبكة اإلفريقية لتعز
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  ١٤ إىل ١٠املواد 
أشارت إىل التـدابري اخلاصـة باملـساواة     : السيدة نوبور   - ٧

بني األوالد والبنات على صعيد الوصول للتعلـيم، مث قالـت إن            
مــن دواعــي األســف أن ردود مدغــشقر علــى قائمــة القــضايا    

ــة   ــ  ملCEDAW/C/MDG/Q/5/Add.1)(املقدمــة مــن اللجن شر ُت
. ىل منـهاج عمـل بـيجني أو إىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل             إطالقا إ 

كانــت معاهــدات حقــوق اإلنــسان  إذا ومثــة تــساؤل بــشأن مــا
والوثــائق الربناجميــة، الــيت تــشكل مدغــشقر طرفــا فيهــا، تعتــرب    
جــزءا مــن الــسياسات الوطنيــة الــيت تتــصل بكفالــة متتــع النــساء 

ــتم . علــى حنــو كامــل حبقــوق اإلنــسان املتــصلة هبــن    وكيــف ي
اج موضـــوع عـــدم التمييـــز واملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف      إدر

هـو   التدريب املتصل بالتوعيـة املدنيـة املقدمـة للمدرسـني، ومـا           
التقدم احملرز يف جمال تغيري املناهج والكتب املدرسية مـن أجـل            

  .اجلنس القضاء على القوالب النمطية املتعلقة بنوع
لـت  حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقا      : الرئيسة  - ٨

إهنا حتث الوفد على القيام يف تقريـره التـايل بـإدراج مزيـد مـن                
املعلومات بشأن صور األدوار املتصلة بنوع اجلنس يف الكتـب          

  .العايل املدرسية، ومدى متكن املرأة من الوصول للتعليم
 مـن  ١١ قـدمت أسـئلة مبوجـب املـادة    : الـسيدة بـاتني    - ٩

ــا    ــة، فقالــت إهن ــة بالعمال ــة املتعلق ــشأن   االتفاقي ــالقلق ب ــشعر ب  ت
يكتنف املـرأة مـن عقبـات كـبرية يف سـوق العمـل، وتركـز                  ما

ــنخفض   ــة ذات األجــر امل ــساء يف قطاعــات العمال ووجــود ، الن
وليست مثـة موافقـة     . بني الرجال والنساء   ثغرة يف األجور فيما   

ضرورة هلـا يف القطـاع العـام         على أن التدابري اخلاصة املؤقتة ال     
ملائـة مـن العـاملني مـن النـساء؛ فغالبيـة             يف ا  ٤٠حبجة أن نـسبة     

مناصـب   النساء تـشغل وظـائف إداريـة منخفـضة املـستوى، ال           
هــي كيفيــة تطبيــق قــانون العمــل الــذي    ومــا. رفيعــة أو تقنيــة

ــام  ــد يف عـ ــام املتـــصلة   ، وال٢٠٠٣اعتمـ ــيما تلـــك األحكـ سـ
هـي تـدابري    بتقدمي أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة، ومـا       

وهنـاك أمهيـة   . املوفرة للعامالت يف القطاع العاممحاية األمومة   
ــة عـــدد الـــشكاوى الـــيت وردت بـــشأن التحـــرش    أيـــضا ملعرفـ
ــشكاوى، وهــل مــن سياســة       ــاول هــذه ال ــة تن ــسي وطريق اجلن

  .الرمسي شاملة من قبل الدولة لتغطية القطاع غري
 املتعلقــة بالــصحة، ١٢ بــشأن املــادة: الــسيدة بيمنتــل  - ١٠

مهـــات ألول مـــرة بـــالغ الـــصغر،  قالـــت إن متوســـط ســـن األ
هي اإلجراءات املـضطلع هبـا للحـث علـى عـدم احلمـل يف         وما
ومــن . ر وســائل منــع احلمــل للمراهقــات ـرة وتوفيـــن مبكـــســ

ورد مــن معلومــات يف التقريــر بــشأن   الواجــب أن يوضــح مــا 
هــــي قيمــــة  ومــــا. معــــدل وفيــــات األمهــــات أثنــــاء النفــــاس
ــة مــن أجــ   ل القطــاع الــصحي املخصــصات املدرجــة يف امليزاني

ــا ــني فيمـ ــامي بـ ــذه   ٢٠٠٨  و٢٠٠٦ عـ ــت هـ ــل تعرضـ ، وهـ
ورد يف  املخصـــــصات للزيـــــادة أو النقـــــصان بالنـــــسبة ملـــــا    

  .السابقة امليزانيات
سـتراتيجية احلكومـة يف     اتساءلت عـن    : السيدة بيغوم   - ١١

جمـــــال تنـــــاول انتـــــشار اإلصـــــابة بفـــــريوس نقـــــص املناعـــــة  
واألمـراض  ) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /البشرية

اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، فضال عن تـوفري التثقيـف الـالزم            
بني الفتيات املراهقات الالئي يـزج   بشأن الصحة اإلجنابية فيما  

ــاء    ــسي والبغ ــة  . هبــن يف حقــل االســتغالل اجلن ــذلت أي وهــل ب
وهـل اإلجهـاض    . جهود لتدريب القابالت يف املنـاطق الريفيـة       

  .املناطق يف هذهاملأمون متاح للنساء 
، مث قالـت إن     ١٣أشـارت إىل املـادة      : السيدة ديريـام    - ١٢

ن جـــزءا مـــن ـمثـــة نـــساء كـــثريات يف املنـــاطق الريفيـــة يـــشكل 
ــصاد غــري  ــساء     االقت ــة هــؤالء الن ــإن مطالب ــايل، ف الرمســي، وبالت

ــز       ــواع التميي ــل نوعــا مــن أن ــد متث بتقــدمي ضــمانات مــصرفية ق
ب إذن أن تقــدم بيانــات ومــن الواجــ. املباشــر ضــد املــرأة غــري

. يتـصل بـالقروض املـصرفية      مفصلة حـسب نـوع اجلـنس فيمـا        
وقــد قيــل إن مرتبــات النـــساء تتــسم باالخنفــاض يف القطـــاع      
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. اخلــاص، وهــل ميكــن اســتخدام االتفاقيــة ملعاجلــة هــذه املــسألة
ومــن الواجـــب أن يــوفر مزيـــد مـــن املعلومــات عـــن مقـــدمي    

كيـــف جيـــري  القـــروض علـــى صـــعيد اجملتمعـــات احملليـــة، و    
تنظيمهم، وهل توجد أية خطط لتوسيع نطاق املؤسسة املاليـة          
التعاونية، الـيت سـبق إنـشاؤها مبـساعدة برنـامج األمـم املتحـدة               

خيـص التمييـز يف إطـار القـانون، ينبغـي حتديـد              وفيمـا . اإلمنائي
تلك القوانني اليت متكن املرأة من الوصول إىل العدالة ووسـائل           

  .لالنتهاك ض حقوقهااالنتصاف يف حالة تعر
 املتصلة بالنـساء    ١٤على صعيد الفقرة    : السيدة غابر   - ١٣

الريفيات، قالت إهنا تستفسر عن كيفية قيـام احلكومـة بتنـاول            
احلــاالت الــيت متنــع فيهــا املــرأة مــن ملكيــة األراضــي الزراعيــة،  
وعن ماهية آلية الشكاوى املتاحة يف مثل هذه احلاالت، وعـن           

وهنـاك حاجـة كـذلك    . ر يف هذه الشكاوى  كيفية تعجيل النظ  
إىل تقدمي مزيد من املعلومـات عـن النـساء املـسنات يف املنـاطق       

وعلى الرغم من أن األسـرة املمتـدة تتحمـل مـسؤولية            . الريفية
توفري الرعاية الالزمة ملـن تقـدم هبـم العمـر، فـإن مثـة استفـسارا             

  .أخرى كانت هتيأ هلم أية خدمات إضافية إذا عما
يعطي  قالت إن التقرير ال   :  شلنغ - لسيدة سشوب ا  - ١٤

وهـل سـبق    . صورة واضحة عن حالة النساء يف املناطق الريفية       
ما بشأن النساء الريفيات، مـع       يف أي وقت أن أجريت دراسة     

جتميع هذه الدراسة لبيانات حمددة ميكـن اسـتخدامها كقاعـدة           
ــسياسات  ــضا    . لتخطــيط ال ــق أي ــة تتعل ــدابري اخلاصــة املؤقت  والت

برصــد املــوارد، ومــن شــأن مثــل هــذه الدراســة أن تــبني اجتــاه   
يتيح رفع النساء إىل مستوى الرجال يف هـذا          رصد املوارد، مما  

يتعلـق بوصـول النـساء      وهـل مـن حـصص قائمـة فيمـا         . الصدد
لألراضي، وهل من تفضيل لألسر املعيـشية الـيت ترعاهـا امـرأة             

  .األراضي يف جمال حيازة هذه
ــسيدة   - ١٥ ــورو رابيال ــى األســئلة  ): مدغــشقر(ن ردت عل

املتعلقة بالتعليم، فقالت إن خطة العمل الوطنيـة لتعلـيم البنـات         

 بنـاء علـى إعـالن جـومتني لتـوفري           ١٩٩٥قد وضـعت يف عـام       
ــع  ــيم للجمي ــل    . التعل ــة عم ــى أن خط ــأخر، يراع ــت مت ويف وق

ــدف    ــا اهلـ ــن بـــني أولوياهتـ ــد أدرجـــت مـ ــشقر قـ ــن ٢ مدغـ  مـ
ــة لأللفيــ   ــشامل   األهــداف اإلمنائي ــدائي ال ــيم االبت ــز التعل ة، تعزي
ومكتـب التثقيـف    . ، متكني املـرأة   ٣ لألوالد والبنات، واهلدف  

مـن أجـل    ٢٠٠٢اجلماهريي والتربية املدنية قد أنـشئ يف عـام       
تــدريب املدرســني، وخاصــة يف مــستويات املــدارس االبتدائيــة   

خيــص املنــاهج   وفيمــا. والثانويــة، يف حقــل حقــوق اإلنــسان   
ــب املد ــام     والكت ــة يف ع ــة دراس ــت مث ــية، كان ــن ٢٠٠٧رس  ع

ــار    ــيم، وذلـــك يف إطـ املـــساواة بـــني األوالد والبنـــات يف التعلـ
. مساعدة مبادرة تعليم البنات الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة             

يتعرضـون ألي    وقد بينت هذه الدراسة أن األوالد والبنات ال       
 متييــز يف الفــصول الدراســية، ولكــن القوالــب النمطيــة القائمــة  
ــواردة يف الكتـــب     ــز الـ علـــى أســـاس اجلـــنس وحـــاالت التمييـ

وقــد وضــعت كتــب مدرســية . املدرســية تبعــث علــى األســف
ومواد جديدة تتميز بعرض صـورة متـساوية لـدوري كـل مـن              

مـــن  ٢٠الرجـــل واملـــرأة، وهـــي موضـــع اســـتخدام اليـــوم يف  
، وذلـك علـى أسـاس       ١١٠األحياء املدرسية اليت يبلـغ عـددها        

حيــا جديــدا يف الــسنة الدراســية  ٤٨ف جتــرييب، وســوف يــضا
، بــذل اجمللــس العلمــي أيــضا اجلهــود  ٢٠٠٨ويف عــام . املقبلــة

  .التعليم الالزمة لتشجيع احترام البيئة من خالل نظام
ــا    - ١٦ أشــار إىل الفــوارق  ): مدغــشقر(الــسيد راكوتونيان

القائمــة بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف مدغــشقر، فقــال إن   
غايــة الــصغر مــن جــراء اخنفــاض مــستوى   القطــاع اخلــاص يف 

وبالتايل، فإن سـوق العمـل بالقطـاع        . التنمية االقتصادية بالبلد  
يقــدم أيــة ضــمانات  أنــه ال اخلــاص يتــسم بالــصغر أيــضا، كمــا

واحلكومـــة قـــد تقبلـــت قطـــاع . يـــضطلعون بالعمـــل فيـــه ملـــن
الرمسي باعتباره من احلقائق الواقعة، وهي حتاول        االقتصاد غري 

وضــع برنــامج للــضمانات األساســية لتغطيــة العــاملني يف هــذا   
  .أيضا القطاع ويف القطاع اخلاص
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وبوسع النساء، الالئـي تعرضـت حقـوقهن الـواردة يف             - ١٧
حــدث  االتفاقيــة لالنتــهاك، أن يلجــأن إىل القــضاء بــسبب مــا  

بالفعل قضايا من هذا القبيـل إىل   إزاءهن من متييز، وقد قدمت      
ومثة تدريب يف جمـال القـوانني املتـصلة بـالتمييز قـد مت              . احملاكم

ــني   ــضاة واحملقق ــوفريه للق ــة    . ت ــرأة يف وراث ــوق امل ــسبة حلق وبالن
ــانون ال  ــظ أن القـ ــل    األرض، يالحـ ــرأة والرجـ ــرق بـــني املـ يفـ

وقــد أزيلــت املركزيــة عــن إدارة  . يتــصل حبقــوق اإلرث فيمــا
وطنيـــة لتوزيـــع األراضـــي، ونقلـــت اختـــصاصاهتا إىل اخلطـــة ال

املكاتب املوجودة يف الوحدات احمللية من أجل تبسيط العمليـة          
  .امللكية القانونية املتصلة بتحديد

تقــدم  وبــشأن التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل، مل   - ١٨
ــة عــشرة شــكاوى يف هــذا الــصدد مــن     للمحــاكم ســوى قراب

ــه الــضحايا مــن ال  جــراء مــا نــساء مــن خجــل يف هــذا  تــشعر ب
وكانـت مثـة   . هـيتعلق ب الشأن، وعزوفهن عن املضي قدما فيما  

  .اجلنسي عقوبات باحلبس ملن ارتكبوا جرمية التحرش
ــدا ســرييل    - ١٩ ــة  ): مدغــشقر(الــسيدة في قالــت إن ملكي

األراضــي بــصورة مأمونــة تعــد مــن أولويــات خطــة العمــل يف   
حـو املعـروف    يكن هناك نظـام مـصريف علـى الن         ومل. مدغشقر

 ٢٠٠٥يف املناطق الريفية، ومن مث فإن برنـامج األراضـي لعـام             
ــدابري مــن شــأهنا تيــسري الــصفقات املتعلقــة هبــذه      قــد تــضمن ت

وقـــد قامـــت احلكومـــة بالعمـــل علـــى هتيئـــة نظـــام  . األراضـــي
ــا    ــى نطــاق صــغري، مم ــل عل ــ للتموي ــاطق  مكّ ــواطنني يف املن ن امل
  .مالالز الريفية من الوصول إىل االئتمان

، الذي مشـل القطـاع العـام     ٢٠٠٣وقانون العمل لعام      - ٢٠
فـــضال عـــن القطـــاع اخلـــاص، قـــد أورد موضـــوع التمييـــز يف  

 مــن هــذا القــانون تــوفر احلمايــة ٩٩  إىل٩٣ واملــواد. أحكامــه
. أهنـا حتـدد شـروطا إلجـازة األمومـة          للنساء من التمييـز، كمـا     

فقـي يف العمـل      منه فإهنا تتنـاول قـضية التمييـز األ         ٥٣ املادة أما
  .والنساء بني الرجال فيما

ــا    - ٢١ ــافارا راليمانانـ ــسيدة سـ ــشقر(الـ قالـــت إن ): مدغـ
يتعلــق بــاللوازم  بــرامج احلكومــة تــوفر التمويــل الواجــب فيمــا 

والرسوم واألزيـاء املدرسـية هبـدف منـع البنـات مـن االنقطـاع               
ــصلة      ــربامج املت ــدابري هــذه ال عــن املــدارس، وذلــك يف ســياق ت

  .التعليم لتمييز ضد البنات يف حقلمبكافحة ا
وبــــشأن وصــــول املــــرأة إىل االئتمــــان، يراعــــى أن       - ٢٢

 يف املائـة مـن      ٣٠املصارف تشترط سداد مبلـغ أويل يـصل إىل          
وبعــض الرابطــات الــيت . قيمــة القــرض املتعلــق بــشراء األمــالك

ــساء هبــذه      ــوفر االئتمــان علــى نطــاق صــغري تقــوم بتزويــد الن ت
ــة حـــىت  ــالغ األوليـ ــتمكّناملبـ  مـــن احلـــصول علـــى القـــروض   يـ

ــصلة ذات ــع    . ال ــامج إعــادة توزي ويف إطــار االســتفادة مــن برن
هكتـــار مـــن   ٣٠٠أســـرة علـــى   ١٢٠األراضـــي، حـــصلت  

نالــــــت  األراضــــــي إىل جانــــــب البــــــذور واألدوات؛ كمــــــا
يتعلــق باإلحــصاءات  وفيمــا. أســرة أراض لتربيــة املاشــية ١٠٠

يف  ٥٢ء يـشكلن    اخلاصة بالنـساء الريفيـات، يالحـظ أن النـسا         
وهـذا يعـين أهنـن ميـثلن األغلبيـة        ،  املائة من جمموع سكان البلـد     

وكان مثة متثيل الحتاد رابطات النـساء       . أيضا يف املناطق الريفية   
أن هـذه    الريفيات يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، كمـا             

ــا    ــالزم فيمـ ــشاط الـ ــضطلع بالنـ ــات تـ ــة   الرابطـ خيـــص مكافحـ
  .املناخ تغري
أشــــارت إىل ): مدغــــشقر(الــــسيدة رامانانــــدرايب   - ٢٣

الفجوة يف األجور بـني القطـاعني العـام واخلـاص، مث قالـت إن            
املــستوى األدىن لألجــور بكــل مــن هــذين القطــاعني قــد حتــدد  

ونظـــام االســـتحقاقات األســـرية . مبوجـــب تـــشريعني خمـــتلفني
ومـن حـق النـساء      . يتعرض حاليا للدراسة من قبل جلنـة ثالثيـة        

ارتـأين أن حقـوقهن      مـا  عرضن مطالبـهن علـى احملـاكم إذا       أن ي 
يتـرددن يف    يف وراثة األراضي قد تعرضـت لالنتـهاك، وهـن ال          

. ممارســــة الــــضغط الــــالزم مــــن أجــــل االســــتجابة ملطالبــــهن
يتعلــق مبوضــوع اإلجهــاض، جيــري اإلعــداد يف الوقــت   وفيمــا

  .األمر الراهن إلجراء حوار وطين بشأن هذا
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ردت علــى األســئلة ): مدغـشقر  (انرينــاالـسيدة راهنت   - ٢٤
املوجهة بشأن صحة املـرأة، فقالـت إن أولويـات خطـة العمـل              
ــة الـــصحية     ــدمات الرعايـ ــد تـــضمنت حتـــسني خـ مبدغـــشقر قـ

يف ذلـــك صـــحة األمهـــات  والـــصحة الـــسكانية الـــشاملة، مبـــا
واستخدام وسائل منـع احلمـل مبدغـشقر قـد ارتفـع            . واألطفال
يف املائـة   ١٨ إىل نـسبة  ١٩٩٢م يف املائة يف عـا     ٩,٢من نسبة   
يف  ٢٥، وهــذا االســتخدام يــصل إىل مــستوى ١٩٩٧يف عــام 

ومــن املـستهدف لـه أن يبلـغ مــستوى    ، املائـة يف الوقـت احلـايل   
ومجيع مراكز الـصحة العامـة      . ٢٠١٢يف املائة حبلول عام      ٣٠

  .مقابل تقدم وسائل منع احلمل بدون
 الــــصحة وفيمــــا خيــــص تثقيــــف املــــراهقني يف جمــــال  - ٢٥

ــسبة    ــى أن ن ــة، يراع ــة     ٥اإلجنابي ــدارس الثانوي ــن امل ــة م يف املائ
. لديها برامج تتصل بالصحة العامة وبـالتثقيف يف هـذا امليـدان           

اب لتـوفري   ـوبالتعاون مع وزارة التعليم، مت إنـشاء مراكـز للـشب          
املشورة الالزمـة بـشأن قـضايا مـن قـضايا الـصحة العامـة، مـن                 

ة اإلجنابيــة، وإســاءة اســتعمال   قبيــل تنظــيم األســرة، والــصح   
املخدرات، وذلـك باإلضـافة إىل هنـوض هـذه املراكـز بأنـشطة              

  .وثقافية تروحيية
ــغ      - ٢٦ ــاء النفــاس، الــذي يبل ومعــدل وفيــات األمهــات أثن

 مــن املواليــد األحيــاء والــذي يرجــع  ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٣٤,٢
إىل مــضاعفات تتــصل باحلمــل واإلجهــاض، يبعــث علــى بــالغ  

هــود جيــري بــذهلا يف الوقــت الــراهن هبــدف   وهنــاك ج. القلــق
تعزيــز التوعيــة بـــشأن أمهيــة الرعايــة الـــسابقة علــى الـــوالدة،      

ــصدد    ــذا الـ ــشامل يف هـ ــول الـ ــق الوصـ ــن  . وحتقيـ ــارا مـ واعتبـ
، ميكن للنساء أن يقمن بـالوالدة يف املراكـز          ٢٠٠٨يوليه  /متوز

الــــــصحية باجملــــــان وأن حيــــــصلن علــــــى عــــــالج جمــــــاين      
  .احلمل ملضاعفات

تـصل بعـد     املوارد املاليـة املكرسـة لقطـاع الـصحة مل         و  - ٢٧
ـــإىل اهلــدف املنــش يف املائــة مــن ميزانيــة الدولــة؛   ١٥غ ـود البال

يف املائــة، ومــن  ٨الــصلة  ، بلــغ االعتمــاد ذو٢٠٠٨عــام  ويف
. ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ١٢شأن هذا االعتماد أن يصل إىل       

ــن املؤشــرات       ــة واحــدة م ــاك خطــط الســتحداث جمموع  وهن
وجمموعة أخرى مـن التـدابري بغيـة حتقيـق هـذا اهلـدف املنـشود                

، وقعـت مدغـشقر علـى       ٢٠٠٨ويف عـام    . ٢٠١٢حبلول عام   
  .للصحة اتفاق مع الشراكة الدولية

  ١٦  و١٥املادتان 
ــا تـــشجع  : زرداين - الـــسيدة بلميهـــوب  - ٢٨ قالـــت إهنـ

احلكومـــة علـــى أن تواصـــل جهودهـــا الراميـــة إىل إهنـــاء نظـــام 
ريف، وهو نظام قائم إىل جانب النظام الرمسي، فهذا         الزواج الع 

النظام العريف يفتقر إىل االتسام باحملافظة على احلقـوق وحبمايـة      
وأثناء احلقبة االسـتعمارية، قامـت بلـدان        . الزوجات واألطفال 

كثرية، ومنها بلد املتحدثة، بالـدفاع عـن هـذا النظـام باعتبـاره              
تعد هنـاك حاجـة منـذ      ملوسيلة لتأكيد هويتها الوطنية، ولكن    
واللجنة مستعدة لتقـدمي    . االستقالل إىل مثل هذا النظام العريف     

  .املنحى املشورة واملساعدة يف هذا
قالــت إنــه ينبغــي تقــدمي مزيــد مــن  : الــسيدة هاياشــي  - ٢٩

ومثة تـساؤل   . املعلومات عن املساواة يف احلقوق داخل األسرة      
تبلـغ سـتة أشـهر والـيت        كانت فترة االنتظار، الـيت       إذا بشأن ما 

فرض على املـرأة  تسبق الزواج من جديد عقب الطالق واليت تُ  
هـو موقـف احلكومـة إزاء        ومـا . وحدها، قد تعرضـت لإللغـاء     

ــوفر بيانــات  . حــاالت تعــدد الزوجــات  ومــن املستحــسن أن ت
إضافية بشأن تـأثري الطـالق علـى النـساء واألطفـال مـن حيـث                

عات اإلعالـة، مـع بيـان       تقسيم أصول الزوجني والنفقة ومـدفو     
  .الصلة كيفية تنفيذ أي من األحكام ذات

قالت إن حـاالت    ): مدغشقر(السيدة راماناندرايب     - ٣٠
تعـــدد الزوجـــات حمظـــورة مبوجـــب القـــانون يف مدغـــشقر،      

العالقات القائمة علـى تعـدد الزوجـات واملوجـودة بالبلـد             نإو
مــا  ولــيس هنــاك نــص  . رمسيــة تــشكل عالقــات عرفيــة غــري   
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كـره الكـثري مـن      ُي ن دفع نفقة للزوجة عقب الطالق، مما      يتضم
ــة     ــاء يف إطــار رابطــة الزوجي ــى البق ــساء عل ــل  . الن ــة الطف ونفق

ــانون، مــع هــذا، ومــن املمكــن للمــرأة أن      ــة مبوجــب الق واجب
. تقاضـــي زوجهـــا الـــسابق للمطالبـــة بالتعويـــضات الواجبـــة     

. بينـــهما وممتلكـــات الـــزوجني تـــتم قـــسمتها بالتـــساوي فيمـــا
زهلا ميكـن هلـا أن      ـزيل وتتـرك منـ    ـاليت تتعرض للعنـف املنـ      أةواملر

أنه من حـق املـرأة الـيت         حتصل على تعويض مادي ومايل، كما     
يــسهم زوجهــا يف حتمــل نفقــات األســرة املعيــشية أن ترفــع    ال

  .احملكمة دعوى للمطالبة بالنفقة الالزمة يف
تــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة    : الــسيدة بــاتني   - ٣١

 تعيد النظر يف األحكـام التمييزيـة الـواردة يف القـانون             تنوي أن 
وقالـت  . يف ذلـك حـضانة الطفـل       املتعلق بالزواج واألسرة، مبا   

ــال يف    ــة حقـــوق النـــساء واألطفـ ــة ماهيـ ــا ترغـــب يف معرفـ إهنـ
كـان يقـدم يف      إذا العالقات القائمة على تعدد الزوجات، ومـا      

  .جملانيةا هذا الصدد أي شكل من أشكال املعونة القانونية
ــدرايب    - ٣٢ ــسيدة رامانان ــشقر(ال ــت إن كــال  ): مدغ قال

. يتــصل حبــضانة الطفــل  الــزوجني هلمــا حقــوق متــساوية فيمــا 
ــانون ال ــى تعــدد الزوجــات،     والق ــنظم العالقــات القائمــة عل ي

ولكن األطفال النامجني عن هذه العالقـات قـد يـتم االعتـراف             
دفع نفقـة  هبم مـن جانـب األب، الـذي يلتـزم يف هـذه احلالـة بـ               

يفعل اآلباء املشمولني بعالقـات      ملساندهتم، وذلك على حنو ما    
والقوانني املنظمة للمعونة القانونية    . اقتران أخرى حبكم الواقع   

تتعــرض للتنقــيح يف هــذه األيــام، وإن كــان ميكــن احلــصول يف  
الوقت الراهن على مشورة قانونية جمانية مـن مراكـز املـساعدة           

  .احلقوق خلرجيني اجلدد من كلياتالقانونية، وكذلك من ا
قالــت إن األســرة  ): مدغــشقر (الــسيدة راهنتانرينــا   - ٣٣

املمتدة تتوىل عموما رعايـة املـسنني مـن أعـضائها، ومـع هـذا،               
فإن مثـة مـشروع قـانون يتعلـق حبقـوق األشـخاص املـسنني قـد             

ومدغشقر قد اضطلعت أيـضا بتوقيـع اتفاقيـة         . قدم إىل الربملان  

اإلعاقــة، وذلــك مــن أجــل املــساعدة  ويحقــوق األشــخاص ذ
ــا    ــوقني فيمــــ ــا املعــــ ــوق مواطنيهــــ ــة حقــــ ــصل  يف محايــــ يتــــ

  .والعمالة بالتعليم
أثنـــــت علـــــى حكومـــــة مدغـــــشقر إزاء  : الرئيـــــسة  - ٣٤
أحرزتــه مــن تقــدم، وأعربــت عــن أملــها يف أن يكــون هــذا  مــا

اء الــذي دار مــع اللجنــة قــد أبــرز جمــاالت جديــدة  احلــوار البنَّــ
 تبذل فيها مزيدا مـن اجلهـود هبـدف كفالـة          ميكن للحكومة أن  

  .كامل متتع النساء حبقوق اإلنسان املتصلة هبن على حنو
  .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة 


